
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 0 9

CRONOGRAMA

EVENTO DATA PREVISTA*

Publicação do edital do concurso. 04/11/2009

Início e término das inscrições. 04 a 29/11/2009

Prazo para pagamento da inscrição e postagem dos laudos médicos, exigidos para inscrições de Portadores de Deficiências. 04 a 30/11/2009

Prazo para envio dos títulos (somente para os cargos da área da saúde). 04 a 30/11/2009

Edital de deferimento e indeferimento de inscrições. 02/12/2009

Prazo de recursos contra inscrições indeferidas. 03 a 04/12/2009

Divulgação dos horários e locais das provas escritas objetivas. 08/12/2009

Aplicação das provas escritas objetivas. 13/12/2209

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 16/12/2009

Divulgação do resultado provisório. 18/12/2009

Prazo para interposição de recursos. 21 a 22/12/2009

Divulgação das respostas dos recursos. 08/01/2010

Homologação do resultado final. 08/01/2010

*As datas aqui previstas poderão ser alteradas no caso de ocorrência de fato relevante. As alterações no cronograma serão divulgadas 
pelos mesmos meios utilizados para a divulgação deste Edital.

O Prefeito Municipal de Bombinhas, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, que fará realizar CONCURSO PÚBLICO destinado ao preenchimento de cargos de provimento efetivo, conforme tabela 
abaixo, com a execução técnico-administrativa da Fundação de Apoio à FAFIPA.

1 QUADRO DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO INICIAL, TAXAS DE INSCRIÇÃO E REQUISITOS

 

CARGO VAGAS
CARGA

HORÁRIA
SALÁRIO
INICIAL

TAXA DE
INSCRIÇÃO

REQUISITOS

AGENTE ADMINISTRATIVO 28 40 h/s R$ 622,30 R$ 35,00 Nível Médio.

ARQUITETO 01 20 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

ASSISTENTE DE TFD 01 40 h/s R$ 622,30 R$ 40,00
Nível Médio e conhecimento técnico na 

área.

ASSISTENTE REGULADOR 01 40 h/s R$ 622,30 R$ 40,00
Nível Médio e conhecimento técnico na 

área.

ASSISTENTE SOCIAL 03 40 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 03 40 h/s R$ 560,08 R$ 35,00 Nível Médio.

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 01 40 h/s R$ 497,85 R$ 35,00 Nível Médio com registro no CRO.

BIÓLOGO 02 20 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

CONTADOR 02 40 h/s R$ 3.225,00 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 
conselho e experiência comprovada na 

área pública.
COORDENADOR PEDAGÓGICO 09 40 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00 Nivel Superior - Licenciatura Plena em 

Pedagogia, Habilitação em Supervisão 
Escolar e Orientação Educacional ou 

Licenciatura Plana na área da Educação 
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com especialização em Supervisão 
Escolar e Orientação Educacional.

ENFERMEIRO 06 40 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

ENGENHEIRO AMBIENTAL 01 20 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

ENGENHEIRO CIVIL 01 20 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

ENGENHEIRO SANITARISTA 01 40 h/s R$ 2.613,70 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

ENGENHEIRO SANITARISTA AMBIENTAL 01 20 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

FARMACÊUTICO 01 40 h/s R$ 2.465,75 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

FISIOTERAPEUTA 01 40 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

FONOAUDIÓLOGO 02 40 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

GEÓGRAFO 01 20 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

MÉDICO CLÍNICO GERAL 04 20 h/s R$ 1.618,00 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

MÉDICO CLÍNICO GERAL (ESF) 04 40 h/s R$ 6.200,00 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

MÉDICO GINECOLOGISTA 01 20 h/s R$ 1.618,00 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

MÉDICO ORTOPEDISTA 01 20 h/s R$ 1.618,00 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

MÉDICO PEDIATRA 02 20 h/s R$ 1.618,00 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

MÉDICO VETERINÁRIO 01 40 h/s R$ 2.613,70 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

MONITOR DE INFORMÁTICA 04 40 h/s R$ 497,85 R$ 60,00
Nìvel Médio mais curso de Informática 
Básica com carga horária mínima de 

120 horas.

MONITOR(A) 48 40 h/s R$ 497,85 R$ 20,00 Ensino fundamental completo.

NUTRICIONISTA 01 40 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

ODONTÓLOGO (ESF) 02 40 h/s R$ 4.800,00 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.
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PROCURADOR 03 40 h/s R$ 4.306,44 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação com respectivo registro no 

conselho.

PROFESSOR (CULTURA RELIGIOSA) 01 10 h/s R$ 342,27 R$ 60,00 Licenciatura Plena em Ensino Religioso.

PROFESSOR (EDUCAÇÃO FÍSICA) 04 20 h/s R$ 684,53 R$ 60,00
Licenciatura Plena em Educação Física 

com respectivo registro no conselho.

PROFESSOR (INFORMÁTICA) 03 20 h/s R$ 684,53 R$ 60,00

Nivel Superior - Certificado de 
conclusão de 3º grau específico na área 
de Educação com curso de Informática 
Básica com carga horária mínima de 

120 horas.

PROFESSOR (INGLÊS) 04 20 h/s R$ 684,53 R$ 60,00
Licenciatura Plena em Letras com 
habilitação em Língua Estrangeira 

Moderna - Inglês.

PROFESSOR (MATEMÁTICA) 01 20 h/s R$ 684,53 R$ 60,00 Licenciatura Plena em Matemática.

PROFESSOR (MATEMÁTICA) 01 10 h/s R$ 342,27 R$ 60,00 Licenciatura Plena em Matemática.

PSICÓLOGO 03 40 h/s R$ 1.306,85 R$ 60,00
Ensino superior completo e registro no 

respectivo conselho de classe.

SALVA-VIDAS 05 40 h/s R$ 622,30 R$ 20,00
4ª série completa do ensino 

fundamental e/ou comprovada 
experiência na área de atuação.

SECRETÁRIO  DE  ESTABELECIMENTO 
ESCOLAR

11 40 h/s R$ 622,30 R$ 35,00
Nìvel Médio mais curso de Informática 

Básica com carga horária mínima de 60 
horas.

SERVENTE (MERENDEIRA) 14 40 h/s R$ 497,85 R$ 20,00
4ª série completa do ensino 

fundamental e/ou comprovada 
experiência na área de atuação.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 03 40 h/s 933,46 R$ 40,00

Nível Médio/Técnico - Conclusão de 
Curso Técnico na área específica, 

Curso de Socorrista ministrado pelo 
Corpo de Bombeiros e respectivo 

registro no COREN.

TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA (THD) 03 40 h/s R$ 622,30 R$ 40,00

Nível Médio/Técnico - Portador de 
Certificado de Nível Médio na área de 

atuação com respectivo registro no 
conselho.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 03 20 h/s R$ 672,09 R$ 40,00

Nível Médio/Técnico - Portador de 
Certificado de Nível Médio na área de 

atuação com respectivo registro no 
conselho.

TÉCNICO EM SANEAMENTO 02 40 h/s R$ 684,53 R$ 40,00

Nível Médio/Técnico - Portador de 
Certificado de Nível Médio na área de 

atuação com respectivo registro no 
conselho.

TURISMÓLOGO 01 40 h/s R$ 1.306.85 R$ 60,00
Nivel Superior - Certificado de 

conclusão de 3º grau específico na área 
de atuação.

VIGIA 05 40 h/s R$ 497,85 R$ 20,00
4ª série completa do ensino 

fundamental e/ou comprovada 
experiência na área de atuação.

2. REQUISITOS

2.1 Requisitos comuns a todos os cargos:
2.1.1 Ser brasileiro nato, ou naturalizado de acordo com o artigo 12 da Constituição Federal, cujo processo tenha sido encerrado dentro do prazo 

das inscrições;
2.1.2 Ter na data de inscrição, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
2.1.3 Haver cumprido as obrigações para o Serviço Militar, quando do sexo masculino;
2.1.4 Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.5 Possuir, no ato da contratação, os requisitos exigidos para o Cargo conforme especificados nos anexos;
2.1.6 Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na 

Lei 11.343 de 23/08/06.

3. INSCRIÇÕES

 
3.1 DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
3.1.1 As inscrições para todos os cargos serão recebidas  VIA INTERNET através do preenchimento de formulário próprio disponibilizado no 

endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso no período das 08h do dia 04/11/2009 até às 24h do dia 29/11/2009, observado o horário 
oficial de Brasília/DF.

3.1.2 No ato da Inscrição, o candidato deverá:

http://www.fafipa.org/concurso
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3.1.2.1 Preencher o Formulário de Inscrição disponibilizado  no endereço eletrônico  www.fafipa.org/concurso optando por apenas um cargo, no 
qual declarará estar ciente das condições exigidas para admissão ao cargo e se submeter às normas expressas no edital.

3.1.2.2 Imprimir o boleto bancário e pagar a respectiva taxa de inscrição na rede bancária, Internet Banking ou nas casas lotéricas.
3.1.2.3 O candidato indicará um endereço eletrônico (e-mail) pelo qual receberá todas as informações sobre o concurso público.
3.1.3 O boleto referente à inscrição deverá ser pago até o seu vencimento, sendo que as inscrições efetuadas no dia 29/11/2009 poderão ser 

pagas até o dia 30/11/2009.
3.1.4 A inscrição só será confirmada, após a quitação do boleto bancário.

3.2 INFORMAÇÕES GERAIS
3.2.1 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso 

público.
3.2.2 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de 

todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
3.2.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
3.2.4 Não será aceito, em hipótese alguma, pedido de alteração do cargo/função para o qual o candidato se inscreveu.
3.2.5 Não serão aceitas inscrições efetuadas por fax, por via postal ou pelos correios e as pagas em cheque, que venha a ser devolvido por 

qualquer motivo.
3.2.6 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 

Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos 
de Classe, que por lei Federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc., a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97. 

3.2.7 A falsificação de declarações ou de  dados  e/ou  outras irregularidades  na documentação verificada em qualquer  etapa  do presente 
concurso, implicará na eliminação automática do candidato sem prejuízo das cominações legais. Caso a irregularidade seja constatada 
após a admissão do candidato, o mesmo será demitido pela Prefeitura Municipal de Bombinhas - SC.

3.2.8 Será  permitida  a  inscrição  por  procuração  pública  ou  particular,  com  firma  reconhecida,  mediante  entrega  do  respectivo  mandato, 
acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do inscrito e apresentação da identidade do procurador.

3.2.9 O inscrito por procuração assume a total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador no formulário de inscrição, 
arcando com as conseqüências de eventuais erros de preenchimento.

4. INSCRIÇÃO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS

4.1 Aos portadores de deficiências serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas, nos casos em que houver compatibilidade entre a 
deficiência e o cargo/área de qualificação a exercer, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do artigo 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto 
nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

4.2 Ressalvadas  as  disposições  especiais  definidas,  os  candidatos  portadores  de  deficiências  participarão  deste  Concurso  Público  em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao horário de início, aos locais de aplicação, ao conteúdo e a 
correção das provas, aos critérios de aprovação e todas as demais normas que regem este Concurso Público.

4.3 Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiências aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

4.4 Os candidatos portadores de deficiências que desejarem concorrer às vagas reservadas deverão:
4.4.1 Declarar tal intenção no Formulário de Inscrição e, se necessário, solicitar condições especiais para realizar as provas escritas, as opções 

são: prova ampliada fonte 24, fiscal ledor, intérprete de libras, auxílio para transcrição, sala de fácil acesso ou tempo adicional de até uma 
hora.

4.4.2 Enviar, até o dia 30/11/2009 via Sedex com AR (aviso de recebimento), laudo médico original ou cópia autenticada em cartório emitido 
nos últimos doze meses, para:

Fundação de Apoio à FAFIPA
Concurso Público Bombinhas - Laudo Médico
Avenida Gabriel Esperidião, S/N
Campus Universitário FREI ULRICO GOEVERT
Paranavaí – Paraná
Cep 87.703-000

4.4.3 O candidato portador de deficiência que necessitar de atendimento especial para realização das provas deverá declarar esta intenção 
conforme o item 4.4.1 e enviar o laudo médico mencionado no item 4.4.2, até o dia  30/11/2009, impreterivelmente,  via Sedex com AR 
(aviso de recebimento).

4.4.4 O laudo médico deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência de que o candidato é portador, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou origem e justificar o atendimento 
especial solicitado. O laudo deve estar em letra legível. Após o período estipulado, a solicitação será indeferida.

4.4.5 A Fundação de Apoio à FAFIPA não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu 
destino.

4.4.6 Na falta do atestado médico ou no caso do documento apresentado não conter as informações necessárias anteriormente indicadas, o 
candidato não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no 
Formulário de Inscrição.

4.5 A  relação  dos  candidatos  que  tiverem  o  seu  atendimento  especial  deferido  será  divulgada  na  internet,  no  endereço  eletrônico 
www.fafipa.org/concurso na ocasião da divulgação do deferimento das inscrições.

4.6 O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis à partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar através de recurso o 
indeferimento de sua inscrição ou necessidade especial. O recurso deverá ser protocolado através de Formulário próprio disponível no 
endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

5 DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

5.1 Será divulgado no dia 02/12/2009, através de edital, a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas. O edital 
aqui mencionado será disponibilizado no site www.fafipa.org/concurso.

http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fafipa.org/concurso
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5.2 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à Fundação de Apoio à FAFIPA no prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis contados da data de publicação da relação mencionada no item 5.1 do presente edital. O recurso aqui mencionado 
deverá ser preenchido em formulário próprio disponível no site www.fafipa.org/concurso  ,   o qual será entregue eletronicamente ao final do 
envio (após completado o preenchimento). No caso de ocorrerem problemas técnicos que impossibilitem o pedido por meio eletrônico, será 
permitido aos candidatos encaminhar suas solicitações via fax para o número (44) 3422-9352. Neste caso, é imprescindível especificar o 
concurso e os dados da inscrição indeferida.

5.3 A Fundação de Apoio à FAFIPA,  quando for  o caso,  submeterá os recursos à  Banca Examinadora que decidirá sobre o pedido de 
reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado no site www.fafipa.org/concurso.

6. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.1 As provas para os cargos de que trata este Edital serão aplicadas em Bombinhas - SC, na data provável de 13/12/2009, em horário e local 
a  ser  informado  através  de  edital  no  dia  08/12/2009.  As  informações  referentes  a  data,  horário  e  local  de  prova  também  serão 
disponibilizadas no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso e em mural na sede da Prefeitura Municipal de Bombinhas.

6.1.1 O candidato somente poderá concorrer para um cargo/função.
6.1.2 O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado para o fechamento dos 

portões de acesso aos locais das provas, considerado o horário oficial de Brasília, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
seu documento oficial de identificação e seu comprovante definitivo de inscrição impresso pelo site da Fundação de Apoio à FAFIPA.

6.1.3 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
6.1.3.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identidade que contenha, no mínimo, retrato, filiação e assinatura.
6.1.3.2 prestar prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada.
6.1.3.3 ingressar no estabelecimento de exame, após o fechamento dos portões.
6.1.3.4 prestar provas fora do horário ou espaço físico predeterminados.
6.1.4 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, durante a realização das 

provas, salvo o previsto no item 6.2.14 do edital.
6.2 No caso de perda ou roubo do documento de identidade, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em 

órgão policial  expedida há, no máximo,  trinta  dias da data da realização da prova e,  ainda,  ser  submetido à identificação especial, 
compreendendo a coleta de assinatura e impressão digital.

6.2.1 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva em etapa única, deste concurso, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, 
eliminado do processo.

6.2.2 O horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais.
6.2.3 Após ser identificado e instalado em seu local de prova, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou 

leitura, enquanto aguarda o início das provas.
6.2.4 Após identificado e instalado, o candidato somente poderá ausentar-se da sala acompanhado de um Fiscal.
6.2.5 Durante as provas não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem utilização de livros, códigos, 

manuais,  impressos  ou  anotações,  calculadoras,  relógios  digitais,  agendas   eletrônicas,  pagers,  telefones  celulares,  BIP,  Walkman, 
gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico.

6.2.6 Os telefones celulares, pagers e quaisquer outros aparelhos de comunicação deverão permanecer desligados durante todo o tempo de 
realização das provas, do contrário o candidato que infringir esta determinação será automaticamente eliminado do concurso.

6.2.7 É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova.
6.2.8 Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações:
6.2.8.1 deixar o local de realização da prova sem a devida autorização.
6.2.8.2 tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
6.2.8.3 proceder de forma a tumultuar a realização das provas.
6.2.8.4 estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio.
6.2.8.5 usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros.
6.2.8.6 deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais orientações expedidas pela Fundação de Apoio à FAFIPA.
6.2.9 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas, por erro do candidato.
6.2.10 Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua Folha de Respostas assinada.
6.2.11 As provas objetivas terão a duração conjunta de 03h30, para todos os cargos de que trata este Edital, incluído o tempo de marcação na 

Folha de Respostas.
6.2.12 O candidato somente poderá deixar o local da prova 60 (sessenta) minutos após o seu início, porém não poderá levar consigo o caderno 

de questões.
6.2.13 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização de provas levando o caderno de questões após o encerramento da prova.
6.2.14 Na hipótese de candidata lactante, será facultada a possibilidade de amamentar o filho durante a realização da prova, desde que leve um 

acompanhante, o qual será responsável pela criança e permanecerá em sala reservada para esta finalidade.

7 PROVAS

7.1 Para os cargos de Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Contador, Coordenador Pedagógico, Engenheiro Ambiental, Engenheiro 
Civil,  Engenheiro  Sanitarista,  Engenheiro  Sanitarista  Ambiental,  Geógrafo,  Médico  Veterinário,  Nutricionista,  Procurador, 
Professor (Cultura Religiosa), Professor (Educação Física), Professor (Informática), Professor (Inglês), Professor (Matemática), 
Psicólogo e Turismólogo a avaliação deste concurso público constará de prova escrita objetiva (eliminatória e classificatória).

7.1.1 A prova escrita objetiva terá 40 (quarenta) questões, com 5 (cinco) alternativas cada uma, distribuídas e avaliadas conforme tabela 7.1. 
Cada questão da prova escrita objetiva terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita objetiva será atribuída pontuação 0,00 
(zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

TABELA 7.1
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO VALOR TOTAL

Português 10 0,20 2,00
Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 0,20 2,00
Conhecimentos Específicos 20 0,30 6,00
VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 10,00

http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fafipa.org/concurso
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7.1.2 A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, de acordo com a tabela 7.1.
7.1.3 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais para ser considerado aprovado.
7.1.7 A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato e, em caso de empate, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que:
7.1.7.1 tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, do 

Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003) – critério válido para todos os cargos;
7.1.7.2 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
7.1.7.3 tiver a maior nota na prova de Português;
7.1.7.4 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
7.1.7.5 tiver maior idade.

7.2 Para os cargos de  Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Clínico Geral (ESF), 
Médico Ginecologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra e Odontólogo (ESF) a avaliação deste concurso público constará de 
prova escrita objetiva (eliminatória e classificatória) e prova de títulos (classificatória).

7.2.1 A prova escrita objetiva terá 40 (quarenta) questões, com 5 (cinco) alternativas cada uma, distribuídas e avaliadas conforme tabela 7.2. 
Cada questão da prova escrita objetiva terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita objetiva será atribuída pontuação 0,00 
(zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

7.2.2 Os candidatos aos cargos de Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Clínico Geral 
(ESF), Médico Ginecologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra e Odontólogo (ESF) deverão enviar, até o dia  30/11/2009 via 
Sedex com AR (aviso de recebimento), a documentação pertinente aos títulos, conforme previsto na tabela 7.2, para:

Fundação de Apoio à FAFIPA
Concurso Público Bombinhas - TÍTULOS
Avenida Gabriel Esperidião, S/N
Campus Universitário FREI ULRICO GOEVERT
Paranavaí – Paraná
Cep 87.703-000

TABELA 7.2
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO VALOR TOTAL

Português 10 0,20 2,00
Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 0,20 2,00
Conhecimentos Específicos, Legislação e Informática 20 0,20 6,00
VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 10,00

PROVA DE TÍTULOS
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO

1 Diploma de curso de especialização em nível de pós-graduação  lato sensu 
com carga horária mínima de 360 horas aula, na área de Saúde e de atuação 
no município. (cópia autenticada)

0,50 1,00

2 Diploma, devidamente registrado, de curso de pós graduação, em nível de 
mestrado (título de Mestre) na área de Saúde e de atuação no município. 
(cópia autenticada)

1,00 1,00

3 Diploma, devidamente registrado, de curso de pós graduação, em nível de 
doutorado (título de Doutor) na área de Saúde e de atuação no município. 
(cópia autenticada)

1,00 1,00

4 Certificado  de  conclusão  de  Residência  ou  Especialização  em Saúde  da 
Família, ou título de especialista na área de comunidade e saúde pública. 
(cópia autenticada)

1,00 1,00

5 Certificado de curso  de  atualização na área da saúde com carga horária 
mínima  de  08  (oito)  horas  realizado  nos  últimos  10  (dez)  anos.  (cópia 
autenticada)

0,25/ano 2,00

6 Exercício profissional da área da saúde que não Saúde da Família. 0,25/ano 2,00
7 exercício profissional comprovado na área de Saúde da Família. 0,50/ano 3,00

 VALOR TOTAL DA PROVA DE TÍTULOS 10,00
a) Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição oficial e reconhecida pelo MEC. Será 
aceita certidão de conclusão de curso, desde que acompanhado do histórico escolar, todos com autenticação em cartório.
b)  O candidato que tenha exercido ou que exerça função privativa junto a pessoas jurídicas de direito privado deverá comprovar o efetivo exercício da 
atividade  mediante  a  apresentação  de  fotocópia  autenticada  da  CTPS –  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  inclusive  das  páginas  de 
identificação pessoal. No caso de exercício profissional junto a órgãos/instituições públicas, será aceita declaração do respectivo órgão/instituição em 
papel timbrado, com assinatura do gestor de Recursos Humanos ou superior, com firma reconhecida em cartório. Não será computado tempo dobrado. 
Não será computado tempo de experiência inferior a 30 dias, sendo desconsideradas as frações. Será computado, no item 6, 0,02 ponto para cada 30 
dias de experiência comprovada e, no item 7, 0,04 ponto para cada 30 dias de experiência comprovada.

7.2.3 A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, de acordo com a tabela 7.2.
7.2.4 A prova de títulos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, de acordo com a tabela 7.2.
7.2.5 A nota final será obtida pela fórmula 7.2 abaixo:
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Fórmula 7.2

NF=
PE∗6PT∗4

10

Onde, 
NF = Nota Final
PE = Nota da prova escrita objetiva
PT = Nota da prova de títulos

7.2.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais para ser considerado aprovado.
7.2.7 A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato e, em caso de empate, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que:
7.2.7.1 tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, do 

Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003) – critério válido para todos os cargos;
7.2.7.2 tiver a maior nota na prova de Títulos;
7.2.7.3 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
7.2.7.4 tiver a maior nota na prova de Português;
7.2.7.5 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
7.2.7.6 tiver maior idade.

7.3 Para o cargo de Técnico em Saneamento a avaliação desse concurso constará de prova escrita objetiva (eliminatória e classificatória).
7.3.1 A prova escrita objetiva terá 40 (quarenta) questões, com 5 (cinco) alternativas cada uma, distribuídas e avaliadas conforme tabela 7.3. 

Cada questão da prova escrita objetiva terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita objetiva será atribuída pontuação 0,00 
(zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

TABELA 7.3
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO VALOR TOTAL

Português 10 0,20 2,00
Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 0,20 2,00
Conhecimentos Específicos 20 0,30 6,00
VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 10,00

7.3.2 A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos, de acordo com a tabela 7.3.
7.3.3 A nota final será a nota da prova escrita objetiva.
7.3.4 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais para ser considerado aprovado.
7.3.5 A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato e, em caso de empate, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que:
7.3.5.1 tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, do 

Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003) – critério válido para todos os cargos;
7.3.5.2 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Específicos, Legislação e Informática;
7.3.5.3 tiver a maior nota na prova de Português;
7.3.5.4 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
7.3.5.5 tiver maior idade.

7.4 Para os cargos de Assistente de Consultório Dentário, Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene Dentária (THD) e Técnico em 
Radiologia a  avaliação  deste  concurso  público  constará  de  prova  escrita  objetiva  (eliminatória  e  classificatória)  e  prova  de  títulos 
(classificatória).

7.4.1 A prova escrita objetiva terá 40 (quarenta) questões, com 5 (cinco) alternativas cada uma, distribuídas e avaliadas conforme tabela 7.4. 
Cada questão da prova escrita objetiva terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita objetiva será atribuída pontuação 0,00 
(zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

7.4.2 Os candidatos aos cargos de Assistente de Consultório Dentário, Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene Dentária (THD) e 
Técnico em Radiologia deverão enviar, até o dia 30/11/2009 via Sedex com AR (aviso de recebimento), a documentação pertinente aos 
títulos, conforme previsto na tabela 7.2, para:

Fundação de Apoio à FAFIPA
Concurso Público Bombinhas - TÍTULOS
Avenida Gabriel Esperidião, S/N
Campus Universitário FREI ULRICO GOEVERT
Paranavaí – Paraná
Cep 87.703-000

TABELA 7.4
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO VALOR TOTAL

Português 10 0,20 2,00
Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 0,20 2,00
Conhecimentos Específicos 20 0,20 6,00
VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 10,00

PROVA DE TÍTULOS
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO
1 Certificado de conclusão de graduação ou técnico na área afim, excetuando-

se o requisito para o cargo de inscrição. (cópia autenticada)
1,00 2,00

2 Certificado de curso  de  atualização na área da saúde com carga horária 
mínima  de  08  (oito)  horas  realizado  nos  últimos  10  (dez)  anos.  (cópia 
autenticada)

0,25/ano 3,00

3 Exercício profissional da área da saúde que não Saúde da Família. 0,25/ano 2,00
4 exercício profissional comprovado na área de Saúde da Família. 0,50/ano 3,00

 VALOR TOTAL DA PROVA DE TÍTULOS 10,00
a) Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de graduação e/ou cursos técnicos deverão ser expedidos por instituição oficial e reconhecida 
pelo MEC. Será aceita certidão de conclusão de curso, desde que acompanhado do histórico escolar, todos com autenticação em cartório.
b)  O candidato que tenha exercido ou que exerça função privativa junto a pessoas jurídicas de direito privado deverá comprovar o efetivo exercício da 
atividade  mediante  a  apresentação  de  fotocópia  autenticada  da  CTPS –  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  inclusive  das  páginas  de 
identificação pessoal. No caso de exercício profissional junto a órgãos/instituições públicas, será aceita declaração do respectivo órgão/instituição em 
papel timbrado, com assinatura do gestor de Recursos Humanos ou superior, com firma reconhecida em cartório. Não será computado tempo dobrado. 
Não será computado tempo de experiência inferior a 30 dias, sendo desconsideradas as frações. Será computado, no item 3, 0,02 ponto para cada 30 
dias de experiência comprovada e, no item 4, 0,04 ponto para cada 30 dias de experiência comprovada.

7.4.3 A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, de acordo com a tabela 7.4.
7.4.4 A prova de títulos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, de acordo com a tabela 7.4.
7.4.5 A nota final será obtida pela fórmula 7.4 abaixo:

Fórmula 7.4

NF=
PE∗6PT∗4

10

Onde, 
NF = Nota Final
PE = Nota da prova escrita objetiva
PT = Nota da prova de títulos

7.4.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais para ser considerado aprovado.
7.4.7 A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato e, em caso de empate, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que:
7.4.7.1 tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, do 

Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003) – critério válido para todos os cargos;
7.4.7.2 tiver a maior nota na prova de Títulos;
7.4.7.3 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
7.4.7.4 tiver a maior nota na prova de Português;
7.4.7.5 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
7.4.7.6 tiver maior idade.

7.5 Para os cargos de Agente Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Assistente de TFD, Assistente Regulador, Monitor de Informática 
e Secretário de Estabelecimento Escolar a avaliação desse concurso constará de prova escrita objetiva (eliminatória e classificatória).

7.5.1 A prova escrita objetiva terá 40 (quarenta) questões, com 5 (cinco) alternativas cada uma, distribuídas e avaliadas conforme tabela 7.5. 
Cada questão da prova escrita objetiva terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita objetiva será atribuída pontuação 0,00 
(zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

TABELA 7.5
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO VALOR TOTAL

Português 10 0,25 2,50
Matemática 10 0,25 2,50
Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 0,25 2,50
Informática 10 0,25 2,50
VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 10,00

7.5.2 A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, de acordo com a tabela 7.5.
7.5.3 A nota final será a nota da prova escrita objetiva.
7.5.4 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais para ser considerado aprovado.
7.5.5 A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato e, em caso de empate, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que:
7.5.5.1 tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, do 

Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003) – critério válido para todos os cargos;
7.5.5.2 tiver a maior nota na prova de Português;
7.5.5.3 tiver a maior nota na prova de Matemática;
7.5.5.4 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
7.5.5.5 tiver a maior nota na prova de Informática;
7.5.5.6 tiver maior idade.
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7.6 Para os cargos de Monitor(a), Salva-vidas, Servente (Merendeira) e Vigia a avaliação desse concurso constará de prova escrita objetiva 
(eliminatória e classificatória).

7.6.1 A prova escrita objetiva terá 40 (quarenta) questões, com 5 (cinco) alternativas cada uma, distribuídas e avaliadas conforme tabela 7.6. 
Cada questão da prova escrita objetiva terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita objetiva será atribuída pontuação 0,00 
(zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

TABELA 7.6
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE QUESTÕES VALOR POR QUESTÃO VALOR TOTAL

Português 20 0,25 5,00
Matemática 10 0,25 2,50
Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 0,25 2,50
VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 10,00

7.6.2 A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos, de acordo com a tabela 7.6.
7.6.3 A nota final será a nota da prova escrita objetiva.
7.6.4 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais para ser considerado aprovado.
7.6.5 A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato e, em caso de empate, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que:
7.6.5.1 tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, do 

Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003) – critério válido para todos os cargos;
7.6.5.2 tiver a maior nota na prova de Português;
7.6.5.3 tiver a maior nota na prova de Matemática;
7.6.5.4 tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
7.6.5.5 tiver maior idade.

8. DESCLASSIFICAÇÃO

8.1 Será desclassificado o candidato que:
8.1.1 Não estiver presente na sala ou local de provas no horário determinado para o seu início.
8.1.2 For surpreendido, durante a execução das provas, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de material não autorizado ou 

praticando qualquer modalidade de fraude.
8.1.3 Não atingir a pontuação miníma para ser aprovado.

9. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PROVISÓRIO

9.1 O  gabarito  provisório  da  prova  escrita  objetiva  será  divulgado  no  dia  16/12/2009 à  partir  das  17h  no  endereço  eletrônico 
www.fafipa.org/concurso e em mural na sede da Prefeitura Municipal de Bombinhas.

9.2 Quanto ao gabarito provisório divulgado será aceito recurso nos termos do item 11.

10. RESULTADO PROVISÓRIO

10.1 O resultado provisório das provas do concurso público será publicada na data provável de 18/12/2009, através de edital disponibilizado no 
site www.fafipa.org/concurso e em mural na sede da Prefeitura Municipal de Bombinhas. Também será publicada (caso haja) a relação dos 
candidatos aprovados portadores de deficiências.

11. RECURSOS

11.1 Caberá interposição de recursos, fundamentados, à Fundação de Apoio à FAFIPA, no  prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado provisório. Serão aceitos recursos:

11.1.1 contra questão e gabarito da prova objetiva de múltipla escolha.
11.1.2 contra o resultado da prova objetiva de múltipla escolha.
11.1.3 contra o resultado da prova de títulos.
11.2 Os recursos aqui mencionados deverão ser preenchidos em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso 

o qual será entregue eletronicamente ao final do envio (após completado o preenchimento).
11.2.1 Admitir-se-á  um único  recurso  por  questão,  para  cada  candidato,  relativamente  ao  gabarito  divulgado,  não  sendo  aceitos  recursos 

coletivos.
11.2.3 Na hipótese de alteração do gabarito oficial, por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo 

com o novo gabarito.
11.2.4 Se  da  análise  do  recurso  resultar  anulação  de  questão(ões),  os  pontos  referentes  à(s)  mesma(s)  será(ão)  atribuído(s)  a  todos  os 

candidatos.
11.2.5 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
11.2.6 Recurso interposto fora do prazo estabelecido neste Edital não será analisado.
11.2.7 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
11.2.8 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.
11.2.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, contra resultado final definitivo 

nas demais fases.
11.2.10 Não serão aceitos recursos via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
11.2.11 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à FAFIPA, instituição responsável pela organização do certame, constitui última instância 

para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos ou revisões adicionais.

http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fafipa.org/concurso
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11.2.12 A  Banca Examinadora da Fundação de Apoio à FAFIPA, após análise dos pedidos, decidirá sobre sua aceitação. Os pareceres dos 
recursos  deferidos  poderão  ser  consultados  no  endereço  eletrônico www.fafipa.org/concurso.  Não  serão  disponibilizadas  respostas 
individuais de recursos.

12. VALIDADE

12.1 O resultado do concurso público terá validade de 12 (doze ) meses a contar  da data de publicação do resultado final,  podendo ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Bombinhas.

13. CONVOCAÇÃO

13.1 O candidato  que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação, será tido como desistente e substituído, na seqüência, 
pelo imediatamente classificado.

13.2 Será de inteira responsabilidade do candidato a atualização de seu endereço junto a Prefeitura Municipal de Bombinhas, quando houver 
alteração do endereço informado no Formulário de Inscrição.

13.3 O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e caso seja considerado inapto para exercer a função, não será 
admitido, perdendo automaticamente a vaga.

13.4 O candidato convocado deverá apresentar:
13.4.1 Fotocópia da Carteira de Identidade.
13.4.2 Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
13.4.3 Fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição.
13.4.4 Fotocópia do Certificado de reservista (se do sexo masculino).
13.4.5 Uma foto 3x4 recente e tirada de frente.
13.4.6 Demais documentos que a prefeitura achar necessário, posteriormente informados.
13.5 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Bombinhas, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos citados no item 13.4.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Não serão admitidos servidores com vínculo de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, em empregos/cargos/funções nesta ou 
em outra repartição/instituição pública, exceto nos casos de acúmulo legal, de acordo com a Constituição Federal.

14.2 As condições do exercício do cargo dos candidatos aprovados e nomeados serão reguladas pelo Regime Estatutário.
14.3 Os documentos emitidos no exterior deverão estar acompanhados de tradução pública juramentada.
14.4 O candidato aprovado poderá ser submetido a exame psicotécnico, eliminatório ou classificatório. Mais instruções a respeito do exame 

psicotécnico serão divulgadas posteriormente, quando da divulgação do resultado final.
14.5 Os casos omissos até a homologação final do concurso serão resolvidos pela Banca Examinadora da Fundação de Apoio à FAFIPA e, 

após, pelo Prefeito Municipal de Bombinhas.

Bombinhas, 03 de novembro de 2009.

Claudemiro João Schmit
Secretário de Administração

A N E X O  I  -  P R O G R A M A S  D E  P R O V A

AGENTE ADMINISTRATIVO - ASSISTENTE DE TFD - ASSISTENTE REGULADOR
Português: Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras 
e seus empregos. Sintaxe da oração e do período;  Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal  e verbal;  Regência Verbal  e 
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão 
e interpretação de textos. Noções de Semântica.
Matemática:  Noções  de  lógica:  proposições,  conectivos,  negação  de  proposições  compostas.  Conjuntos:  caracterização,  pertinência,  inclusão, 
igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. 
Principais funções elementares: 1o grau, 2o grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. 
Analise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Informática:  Conceitos  de  informática,  hardware  (memórias,  processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs)  e  software 
(compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de 
texto (Word e BrOffice.org  Writer). Planilhas eletrônicas (Excel  e BrOffice.org  Calc).  Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet  e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

ARQUITETO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.

http://www.fafipa.org/concurso
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Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos:  Urbanismo e Meio Ambiente. Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Regional.  Legislação  Urbanística - Plano 
Diretor, Lei de Uso Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano. . Projeto Arquitetônico. Etapas de um Projeto de Arquitetura. Representação de Projetos 
de Arquitetura. Sistemas Elétricos. Sistemas Hidro-Sanitário Predial. Tecnologia e Sistemas Construtivos. Processos  construtivos tradicionais, novas 
tecnologias. Acessibilidade. Ergonomia. Conforto Ambiental.

ASSISTENTE SOCIAL
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: SERVIÇO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE: dimensões históricas,  teórico metodológicas  e ético-políticas no 
contexto atual do Serviço Social. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. O Serviço Social 
no  Processo  de  reprodução  de  Relações  Sociais.  Questão  social  e  Serviço  social.   PLANEJAMENTO  EM  SERVIÇO  SOCIAL:  alternativas 
metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e planos; processo de
trabalho do Assistente Social. Instrumentalidade do Serviço Social.  LEGISLAÇÃO: SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica 
da Assistência Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e o ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente).

AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Português: Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras 
e seus empregos. Sintaxe da oração e do período;  Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal  e verbal;  Regência Verbal  e 
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão 
e interpretação de textos. Noções de Semântica.
Matemática:  Noções  de  lógica:  proposições,  conectivos,  negação  de  proposições  compostas.  Conjuntos:  caracterização,  pertinência,  inclusão, 
igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. 
Principais funções elementares: 1o grau, 2o grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. 
Analise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Informática:  Conceitos  de  informática,  hardware  (memórias,  processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs)  e  software 
(compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de 
texto (Word e BrOffice.org  Writer). Planilhas eletrônicas (Excel  e BrOffice.org  Calc).  Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet  e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Português: Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras 
e seus empregos. Sintaxe da oração e do período;  Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal  e verbal;  Regência Verbal  e 
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão 
e interpretação de textos. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos:  Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: conceitos e técnicas. 
Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família  e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo humano. Principais 
problemas  de  saúde  da  população  e  meios  de  intervenção.  Método  epidemiológico  /  indicadores  de  saúde.   Doenças  transmissíveis  e  não 
transmissíveis:  conceitos  e  prevenção.  Biossegurança  em  Odontologia.  Bioética  e  ética  profissional.  Organização  do  ambiente  de  trabalho. 
Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, 
desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene 
Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e 
controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, 
manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, 
patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má 
oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das 
patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos 
de trabalho.

BIÓLOGO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
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Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Noções de ecologia. Ecologia de populações. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biogeografia. Recursos hídricos, 
conservação das bacias hidrográficas, recursos e danos ambientais. Bioestatística. Técnicas de coleta e de preparo de material zoológico. Genética 
geral.  Biofísica.  Fisiologia  vegetal.  Inventário  Florístico  e  Faunístico.  Microbiologia.  Evolução.  Conservação  de  recursos  naturais.  Biogeografia. 
Fisiologia animal.  Ecologia.  Ecofisiologia vegetal.  Ecologia de populações.  Manejo de fauna. Aqüicultura.  Monitoramento ambiental.  Ecossistemas 
aquáticos continentais, costeiros e oceânicos. Ecotoxicologia. Cultivo e manutenção de organismos aquáticos. Ensaios de toxicidade de efluentes e de 
produtos  solúveis  e  insolúveis  com organismos  de  diversos  níveis  tróficos.  Avaliação  de impactos  ambientais.  Valoração  de  danos  ambientais. 
Monitoramento limnológico de reservatórios. Avaliação de impacto ambiental. Análise de relatórios e pareceres ambientais. Elaboração de pareceres 
ambientais. Análise e interpretação da Legislação Ambiental e das resoluções Conama. Elaboração de especificações técnicas para contratação de 
serviços e estudos ambientais. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Biomas. Ecossistemas. Estudos de Impactos Ambientais e relatório de 
impacto ambiental. Processos de licenciamento ambiental.

CONTADOR
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: CONTABILIDADE GERAL - A Escrituração Contábil; Os registros das operações típicas de uma empresa; A avaliação 
dos ativos e passivos; A elaboração das demonstrações contábeis. CONTABILIDADE PÚBLICA - Contabilidade Pública; Plano de Contas; Orçamento; 
Receita e Despesa Pública; Demonstrações Contábeis; Balanço Geral; Sistemas de Controle Interno e Externo; Gestão Fiscal. AUDITORIA CONTÁBIL 
-  Características; O trabalho de auditoria; As tomadas e prestações de contas; Legislação. PERÍCIA CONTÁBIL - Conceito; Aspectos Profissionais; 
Aspectos Técnicos, Doutrinários, Processual e Operacional; Legislação. TEORIA DA CONTABILIDADE - A Contabilidade; Os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade; As escolas ou doutrinas na história da Contabilidade. NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - Fontes e Hierarquia da Norma; 
Estado e Constituição; Poderes do Estado; A Pessoa e seus Atributos; Tipos de Sociedades; Contratos; Crimes contra a ordem econômica; Tributos e 
suas espécies; Créditos Tributários; Contratos de trabalho em relação aos empregos; Direitos Trabalhistas; Conhecimentos de direito financeiro: Lei 
4320/64;  Conhecimentos de processos de licitação: Lei Nº 8666/93; Lei complementar 101/00 – finanças públicas; Constituição Federal de 1988.

COORDENADOR PEDAGÓGICO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: História da Educação; Teoria e Prática da Educação; Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da 
escola:  perspectiva  crítica  e perspectiva  neoliberal;  Gestão democrática  e  autonomia  na  organização do trabalho  escolar;  Colegiados escolares; 
Projetos político-pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; Permanência; Inclusão e fracasso escolar; LDB Lei Federal nº 9394/96; Princípios 
e fins da educação nacional; Diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação infantil; Parâmetros curriculares nacionais; Prática de 
Ensino:  conteúdos  e  processos  de  ensino  e  aprendizagem;  Cronograma Escolar;  Avaliação  Escolar;  Interdisciplinaridade;  Trabalho  Cooperativo; 
avaliação escolar; interdisciplinaridade; Cotidiano escolar: relações de poder na escola; Função e importância do docente; Concepções pedagógicas, 
Planejamento de ensino.

ENFERMEIRO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: O Processo de enfermagem: avaliação; diagnóstico de enfermagem; planejamento; implementação; análise final; Código 
de  Ética  dos  Profissionais  de  Enfermagem.  Assistência  de  Enfermagem  Perioperatória:  Assistência  de  enfermagem  no  período  pré-operatório; 
Assistência de enfermagem no período pós-operatório; Cuidados com o paciente portador de patologias da vias respiratórias; Infecção das vias aéreas 
superiores; pneumonia; DPOC. Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina do peito; infarto do miocárdio; pericardite. Cuidados à mulher 
e a homens com distúrbios do sistema reprodutor: infecções do sistema reprodutor feminino; pacientes submetidos à prostatectomia. Enfermagem em 
emergência: Controle do choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos; emergências de temperatura; medidas de ressuscitação em emergência; 
prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias químicas. Cuidados de enfermagem em pacientes 
com distúrbio  urinário  e  renal:  manutenção da drenagem urinária  adequada;  retenção urinária;  cálculo  renal;  infecção das vias  urinárias  baixas. 
Assistência  de  enfermagem  ao  paciente  que  sente  dor.  Assistência  de  enfermagem  ao  paciente  com  problemas  digestivos  e  gastrintestinais. 
Biossegurança  nos  serviços  de  saúde  hospitalares:  métodos  de  desinfecção  e  esterilização  de  materiais;  cuidados  aos  profissionais  de  saúde 
acidentados com material  biológico.  Serviço  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar:  Procedimentos para  Lavagem básica  das  mãos;  Atividades de 
Capacitação em Serviço; Atividades de Vigilância; Atividades de Controle ou Interferência.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
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Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos  Específicos:  Ciências  do  Ambiente.  Projetos  Ambientais.  Legislação  Ambiental.  Hidrogeologia.  Hidrologia. 
Geomorfologia  e  Uso  e  Ocupação  do  Solo.  Biomas.  Ecossistemas.  Geoquímica  Ambiental.  Climatologia.  Estudo  de  Impactos 
Ambientais  e  Relatório  de  Impacto  Ambiental   –EIA/RIMA.  Planejamento  e  Implantação  de  Sistemas  de  Gestão  Ambiental. 
Recuperação de Áreas Degradadas. Pedologia. Análise de Química Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. 
Controle de Poluição Atmosférica.  Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos.  Obras Hidráulicas. Avaliação de impacto 
ambiental. Análise de relatórios e pareceres ambientais. Elaboração de pareceres ambientais. Análise e interpretação da Legislação 
Ambiental  e das resoluções Conama. Elaboração de especificações técnicas para contratação de serviços e estudos ambientais. 
Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Biomas. Ecossistemas. Estudos de Impactos Ambientais e relatório de impacto ambiental. 
Processos de licenciamento ambiental.  

ENGENHEIRO CIVIL
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos  Específicos:  Planejamento  e  Orçamento.  Projeto  e  execução.  Gerenciamento,  acompanhamento  e  fiscalização  de  obras  de 
Engenharia  Civil.  Controle,  gerenciamento  e  acompanhamento  do  Licenciamento  Ambiental.  Perícia  técnica  e  científica  de  projetos  e  obras  de 
Engenharia Civil e Meio Ambiente. Redação de laudos e pareceres técnicos. 

ENGENHEIRO SANITARISTA
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos  Específicos:  Química  ambiental:  Águas  naturais  e  potáveis.  Topografia:  Noções  de  coordenadas,  nivelamento  e 
planialtimetria.  Qualidade  da  água:  Importância  da  água  na  engenharia  sanitária.  Características  físicas  e  químicas  das  águas  de 
abastecimento.  Padrões  de  potabilidade.  Microbiologia  Sanitária:  Noções  de  bacteriologia  aplicada  ao  Sanitarismo.  Biologia  Sanitária. 
Hidrobiologia  sanitária.  Práticas  de  laboratório.  Interpretação  de  análises  laboratoriais  sanitárias.  Hidráulica.  Conceitos  de  hidrostática  e 
hidrodinâmica. Geologia Aplicada a Engenharia Sanitária e Ambiental. Ação geológica da água (de superfície e subterrânea). Hidrologia e 
Climatologia. Ciclo hidrológico. Escoamento superficial,  infiltração, evapotranspiração. Elementos e fatores climáticos. Poluição das águas. 
Graus de poluição. Alterações provocadas pela poluição. Sistemas e Graus de tratamento de águas residuárias. Legislação. Autodepuração. 
Aspectos técnicos, econômicos, sanitários e legais do controle da poluição. Poluição atmosférica. Classificação dos poluentes. Padrões de 
qualidade do ar. Metodologia de controle da poluição atmosférica. Monitoramento. SAA – Sistema de Abastecimento de Água. Captação, 
adução, Tipos de tratamento, reservação e distribuição.  SES – Sistema de Esgoto Sanitário. Coleta, direcionamento, tipos de tratamento e 
destinação final. Drenagem Urbana. Sistemas de drenagem urbana – concepção, dimensionamento (canais, galerias, bueiros, dissipadores, 
etc.). Saúde Ambiental: Saúde pública.  Epidemiologia geral. Doenças transmissíveis e seus controles. Gestão e Planejamento Ambiental. 
Políticas de desenvolvimento. Instrumentos de gestão. Legislação ambiental. Planejamento no sistema da gestão ambiental. Análise de risco. 
ISSO 14.000 e Sistemas de gestão.

ENGENHEIRO SANITARISTA AMBIENTAL
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos  Específicos:  Química  ambiental:  Águas  naturais  e  potáveis.  Topografia:  Noções  de  coordenadas,  nivelamento  e 
planialtimetria.  Qualidade  da  água:  Importância  da  água  na  engenharia  sanitária.  Características  físicas  e  químicas  das  águas  de 
abastecimento.  Padrões  de  potabilidade.  Microbiologia  Sanitária:  Noções  de  bacteriologia  aplicada  ao  Sanitarismo.  Biologia  Sanitária. 
Hidrobiologia  sanitária.  Práticas  de  laboratório.  Interpretação  de  análises  laboratoriais  sanitárias.  Hidráulica.  Conceitos  de  hidrostática  e 
hidrodinâmica. Geologia Aplicada a Engenharia Sanitária e Ambiental. Ação geológica da água (de superfície e subterrânea). Hidrologia e 
Climatologia. Ciclo hidrológico. Escoamento superficial,  infiltração, evapotranspiração. Elementos e fatores climáticos. Poluição das águas. 
Graus de poluição. Alterações provocadas pela poluição. Sistemas e Graus de tratamento de águas residuárias. Legislação. Autodepuração. 
Aspectos técnicos, econômicos, sanitários e legais do controle da poluição. Poluição atmosférica. Classificação dos poluentes. Padrões de 
qualidade do ar. Metodologia de controle da poluição atmosférica. Monitoramento. SAA – Sistema de Abastecimento de Água. Captação, 
adução, Tipos de tratamento, reservação e distribuição.  SES – Sistema de Esgoto Sanitário. Coleta, direcionamento, tipos de tratamento e 
destinação final. Drenagem Urbana. Sistemas de drenagem urbana – concepção, dimensionamento (canais, galerias, bueiros, dissipadores, 
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etc.). Saúde Ambiental: Saúde pública.  Epidemiologia geral. Doenças transmissíveis e seus controles. Gestão e Planejamento Ambiental. 
Políticas de desenvolvimento. Instrumentos de gestão. Legislação ambiental. Planejamento no sistema da gestão ambiental. Análise de risco. 
ISSO 14.000 e Sistemas de gestão.

FARMACÊUTICO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos:  Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia hospitalar, sistema de distribuição de medicamentos: 
coletivo, individualizado e dose unitária. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de formulações; manipulação de fórmulas magistrais e 
oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. Farmacotécnica de 
produtos estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação por dose unitária; 
preparo de soluções para nutrição parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação de 
quimioterápicos antineoplasicos; validação de processos. cálculos em farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos 
farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias de administração de medicamentos; mecanismos de ação dos 
fármacos;  interação  medicamentosa;  fatores  que  interferem  na  ação  dos  fármacos;  efeitos  colaterais  e  reações  adversas;  alergia,  tolerância  e 
intoxicação; utilização de medicamentos em populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições 
especiais: insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória. Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de 
medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica; metodologia de 
monitorização.  farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos;  uso racional  de medicamentos; controle e seguimento de paciente;  problemas 
relacionados  ao  medicamento;  monitorização  da  farmacoterapia;  farmacoepidemiologia:  farmacovigilância  e  estudos  de  utilização  de 
medicamentos.Farmacoeconomia: conceitos gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custominimização. Seleção de medicamentos: conceitos; 
padronização de medicamentos.

FISIOTERAPEUTA
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Anatomia Humana. Fisiologia humana. Propedêutica Fisioterapêutica. Biomecânica. Tratamentos Fisioterapêuticos 
em casos não operatórios, pré-operatórios e pós-operatórios aplicados às disfunções: traumato-ortopédicas, pneumológicas, cardiológicas, vasculares 
periféricas,  neurológicas,  reumatológicas  e  dermatológicas.  Tratamento  fisioterapêutico  nos  pacientes  críticos  sob  ventilação  mecânica. 
Eletrotermofototerapia.  Reabilitação no paciente amputado. Tratamento Fisioterapêutico nas lesões desportivas. Prevenção de lesões desportivas. 
Tratamento  Fisioterapêutico  em  Pediatria.  Tratamento  Fisioterapêutico  nas  disfunções  Ginecológicas.  Fisioterapia  da  Gestação.  Tratamento 
Fisioterapêutico no paciente idoso (Geriatria).

FONOAUDIÓLOGO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Fisiologia da fonação: Processo de aquisição e produção dos sons da fala. 
Fisiologia da audição: patologias, exames audiológicos e próteses auditivas. Intervenção fonoaudiológica nos distúrbios da comunicação. Noções de 
Saúde Pública: planejamento e programas preventivos. Fonoaudiologia hospitalar. Trabalho em equipe multiprofissional. Programas fonoaudiológicos e 
triagem. Motricidade Oral/Linguagem/Audição/Voz/Fonoaudiologia hospitalar. O Código de Ética Profissional em Fonoaudiologia. Fisiologia do sistema 
motor oral. Avaliação e conduta terapêutica dos distúrbios miofuncionais orais.

GEÓGRAFO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: As  mudanças ocorridas na  sociedade e sua influência  sobre  o pensamento  e ensino  da  Geografia:  A Revolução 
Francesa. O desenvolvimento da Geografia Física na Escola alemã. A importância da Geografia na formação dos Estados Nações. As linhas do 
pensamento  geográfico  segundo  seus  principais  pensadores.  O  pensamento  geográfico  e  a  realidade  brasileira.  Novos  desafios  da  Geografia 
Contemporânea. Lugar, representação e localização no espaço geográfico: Orientação no espaço. A representação do espaço geográfico: noções 
sobre cartografia. Sociedade e trabalho: O trabalho como agente modificador do espaço. Relações de trabalho. As mudanças no mercado de trabalho 
atual. Atmosfera: condições naturais e ação humana: Os elementos do clima. Os fatores que influenciam no clima e na variação de temperatura. A 
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influência da ação humana sobre o balanço atmosférico. Climas e as formações vegetais: Caracterização geral da vegetação e sua relação com os 
climas da Terra. A importância da água para a sociedade. Litosfera e o relevo terrestre: condições naturais e humanas. A utilização das fontes de 
energias e os impactos provocados. A relação campo cidade: Mudanças nas relações campo cidade. A globalização e a nova hierarquia urbana. 
Desenvolvimento do agronegócio. Paisagens e diversidade territorial brasileira: Formação política e territorial. Paisagens naturais e sua transformação. 
A população brasileira. Brasil: de país agrário a urbano. O capitalismo e a formação do espaço mundial: As conseqüências da expansão do capitalismo 
para o mundo. Continente Americano: Diversidade natural, social, econômica e cultural. Problemas sóciopolíticos contemporâneos. O mundo e muitos 
cenários geográficos: Geopolítica e economia mundial do século XX ao atual. A interligação econômica e financeira num mundo desigual. Os principais 
fluxos da globalização.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Assistência Médica em Saúde do Adulto – Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus. Doenças Cardiovasculares. Doenças 
Reumáticas. Assistência Médica em Ginecologia e Obstetrícia – Pré-natal de baixo risco. Doenças da Gestação. Câncer de Mama e Cérvico-uterino. 
Assistência Médica ao Idoso – Ministério da Saúde. Saúde Pública – O SUS (programas e diretrizes do ministério da Saúde). Assistência Médica em 
Pediatria – Puericultura, doenças diarréicas, doenças respiratórias da infância. Assistência Médica em Doenças Transmissíveis. Código de Ética da 
Medicina. Legislação: SUS: Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990; Norma Operacional da Assistência à 
Saúde –  SUS-NOAS-01/02;  Norma Operacional  Básica  do Sistema Único  de  Saúde – NOB-SUS-1996;  Emenda Constitucional  Nº  29  de  13 de 
setembro de 2000. Código de Ética da Medicina. Programa de saúde da família.

MÉDICO CLÍNICO GERAL (PSF)
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos:  Ética e legislação profissional. A educação em saúde na prática do PSF. Sistema de informação da atenção básica. 
Noções  Básicas  de  Epidemiologia:  Vigilância  epidemiológica,  Indicadores  Básicos  de  Saúde.  Atuação  do  Médico  nos  programas  Ministeriais: 
Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto 
e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas 
por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, 
Prevenção,  Transmissão  e  Tratamento;  Fundamentos  da  Psiquiatria  e  Doenças  Psicossomáticas:  Fundamentos  de  Geriatria,  Fundamentos  da 
Hemoterapia;  Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória;  Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; 
Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das 
doenças infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e 
Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na 
atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar 
e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica 
médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterapicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico 
diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho 
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; 
Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

MÉDICO GINECOLOGISTA
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Atenção integral à saúde da mulher e o Sistema Único de Saúde. Diretrizes do programa de atenção integral à saúde da 
mulher. Organização do serviço de assistência ao pré-natal de alto e baixo risco. Controle de Câncer de colo do útero e mama - citologia oncótica. 
Seguimento  dos  casos.  Colposcopia.  Assistência  Ginecológica.  Consulta  ginecológica.  DST/AIDS.  Leucorréias.  Exames laboratoriais  específicos. 
Concepção e contracepção. Métodos contraceptivos. infertilidade. Assistência ao climatério e à velhice. Educação em saúde : área da mulher.

MÉDICO ORTOPEDISTA
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
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Conhecimentos Específicos:  Ética Médica. Fratura do membro superior; Fratura do membro inferior; Fratura da coluna vertebral e complicações; 
Fraturas  e  luxações;  Expostas;  Fechadas;  Retardo  de  consolidação  e  pseudo-astrose;  Pé  torto  congênito;  Paralisia  cerebral;  Descolocamentos 
epifisários;  Artrose;  Osteocondrites;  Necrose  ósseas;  Osteomielite;  Artrite  e  Séptica;  Amputações  e  desarticulações;  Tuberculose  osteoarticular; 
Tumores ósseos benignos; Tumores ósseos malignos; Luxação congênita do quadril;  Poliomielite  e sequelas; Escoliose-cifose; Lesões de nervos 
periféricos; Lombalgia. - Hérnia de disco intervertebral. – Espondilolistose; Traumatismo do membro superior e inferior; Conhecimentos referentes à 
Norma Operacional da Assistência à Saúde. - Vigilância Epidemiológica.

MÉDICO PEDIATRA
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Aleitamento materno. Alimentação do lactente e da criança. Desnutrição. Imunizações. Crescimento e Desenvolvimento. 
Doenças exantemáticas. Febre de origem indeterminada. Infecções respiratórias agudas. Anemias na infância.  Gastroenterocolite. Desidratação e 
reidratação.  Parasitoses intestinais.  Constipação intestinal.  Infecções urinárias.  Dermatoses da  infância.  Meningites  e encefalites.  Rinite  e asma. 
Abdome agudo. Acidentes na infância. Intoxicações na infância.

MÉDICO VETERINÁRIO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos:  Conceitos básicos em: Microbiologia, Patologia,  Parasitologia, Clínica médica e cirúrgica, tecnologia e  inspeção de 
produtos de origem animal, controle de qualidade, epidemiologia, zoonoses. Deontologia e ética profissional.  Legislação e normas de interesse da 
profissão.

MONITOR(A)
Português: Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras 
e seus empregos. Sintaxe da oração e do período;  Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal  e verbal;  Regência Verbal  e 
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão 
e interpretação de textos. Noções de Semântica.
Matemática:  Noções  de  lógica:  proposições,  conectivos,  negação  de  proposições  compostas.  Conjuntos:  caracterização,  pertinência,  inclusão, 
igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. 
Principais funções elementares: 1o grau, 2o grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. 
Analise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Informática:  Conceitos  de  informática,  hardware  (memórias,  processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs)  e  software 
(compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de 
texto (Word e BrOffice.org  Writer). Planilhas eletrônicas (Excel  e BrOffice.org  Calc).  Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet  e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

MONITOR DE INFORMÁTICA - SECRETÁRIO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR
Português: Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras 
e seus empregos. Sintaxe da oração e do período;  Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal  e verbal;  Regência Verbal  e 
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão 
e interpretação de textos. Noções de Semântica.
Matemática:  Noções  de  lógica:  proposições,  conectivos,  negação  de  proposições  compostas.  Conjuntos:  caracterização,  pertinência,  inclusão, 
igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. 
Principais funções elementares: 1o grau, 2o grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. 
Analise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Informática:  Conceitos  de  informática,  hardware  (memórias,  processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs)  e  software 
(compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de 
texto (Word e BrOffice.org  Writer). Planilhas eletrônicas (Excel  e BrOffice.org  Calc).  Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet  e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

NUTRICIONISTA
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
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Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos:  Princípios Nutricionais -  Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes; Nutrição no  Ciclo da Vida - da 
Gestação  ao Envelhecimento;  Nutrição  para  a  Manutenção  da Saúde  e  Prevenção  de Doenças;  Patologia  da  Nutrição;  Bases  da  Dietoterapia; 
Recomendações Nutricionais - Adulto e Pediatria; Necessidades Nutricionais -Idosos, Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional nas Enfermidades -Idosos, 
Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional Enteral -Idosos, Adulto e Pediatria; Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral); 
Administração e Nutrição na  Produção de Refeições Coletivas; Técnica Dietética;Tecnologia de Alimentos; Alimentação e Nutrição; Produção de 
Alimentos;  Técnica  Dietética;Microbiologia  dos  Alimentos;  Toxicologia  de  Alimentos;  Contaminações  de  Alimentos;  Doenças  Transmitidas  por 
Alimentos; Controle de Qualidade; Higiene de Alimentos; Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA (aprova o Regulamento Técnico sobre 
"Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos"). Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).

ODONTÓLOGO (ESF)
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Modelos de Atenção Odontológica (promoção de saúde e prevenção em saúde bucal, programas em serviços públicos 
odontológicos).  Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil  -  SUS:  legislação, princípios,  diretrizes, estrutura e características. 
Indicadores  de  saúde,  sistema  de  notificação  e  de  vigilância  epidemiológica  e  sanitária.  PSF  -  Programa Saúde  Família  (objetivos,  funções  e 
atribuições).  Anestesiologia;  Biossegurança  no  Trabalho;  Cardiologia;  Cirurgia;  Código  de  Ética  Profissional;  Dentística;  Diagnóstico  e  Plano  de 
Tratamento; Emergências no Consultório Odontológico; Endodontia; Esterilização e Desinfecção; Flúor (mecanismo de ação, farmacocinética, uso, 
tipos e toxicidade); Noções básicas de atendimento a pacientes especiais; Oclusão e Articulação Temporomandibular (sinais, sintomas e princípios de 
tratamento das disfunções temporomandibulares, ajuste oclusal, movimentos oclusivos, posições: relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual, 
dimensão vertical,  relação de oclusão cêntrica);  Odontopediatria;  Patologia  (lesões de mucosa,  cistos,  tumores,  lesões cancerizáveis,  processos 
proliferativos); Periodontia (prevenção e tratamento das doenças periodontais); Prótese; Semiologia e Tratamento das Afecções dos Tecidos Moles 
Bucais; Terapêutica e farmacologia (analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos, antidepressivos, anti-hipertensivos, hemostáticos, anticoagulantes).

PROCURADOR
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: DIREITO ADMINISTRATIVO: Fontes do direito administrativo. Administração Pública. Poderes Administrativos. Regime 
Jurídico  Administrativo.  Atos  Administrativos.  Contrato  Administrativo.  Licitação.  Administração  Indireta.  Órgãos  Públicos.  Servidores  Públicos. 
Processo Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Bens Públicos. Controle da Administração Pública. Lei 8.429 de 02 de junho de 1992 e 
atualizações posteriores. Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e atualizações posteriores.  DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL Constituição: 
Conceito.  Espécies  de  Constituição.  Poder  Constituinte.  Poder  Constituinte  Estadual.  Leis  Orgânicas  Municipais.  Reforma.  Revisão.  Norma 
Constitucional: a) classificação, b) supremacia. Hermenêutica Constitucional. Disposições Constitucionais Transitórias. Eficácia e Aplicabilidade das 
Normas  Constitucionais.  Controle  de  Constitucionalidade.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  de  lei  municipal,  arguição  de  descumprimento  de 
preceito  fundamental.  Figura  do  “amicus  curiae”.  Ação  declaratória  de  constitucionalidade.  Inconstitucionalidade  por  omissão.  Federação: 
características. Divisão de competências. Soberania e autonomia do Estado Federado. Distrito Federal e Território. Estado-membro: competência e 
autonomia.  União:  competência.  Município:  criação,  competência,  autonomia  e  intervenção  estadual.  Organização  do  Governo  Federal.  Poder 
Legislativo:  organização;  atribuições;  processo  legislativo  e  fiscalização  contábil,  financeira  e  orçamentária.  Poder  Executivo:  Presidencialismo  e 
Parlamentarismo. Presidente da República: atribuições, responsabilidade. Poder Judiciário: composição, distribuição de competência e organização. 
Poder Regulamentar. Estados membros: Organização dos Estados-membros; autonomia dos Estados; limites do poder constituinte estadual; princípios 
limitadores da atuação do constituinte estadual.  Organização do governo estadual: poder executivo, legislativo e judiciário. Administração Pública: 
princípios constitucionais. Tributação, Orçamento e Fiscalização:o sistema tributário nacional: as bases dos sistema tributário nacional; as limitações 
constitucionais do poder de tributar; a discriminação constitucional das rendas tributárias; a repartição da receita tributária. O sistema orçamentário: a 
estrutura  integrada  das  leis  orçamentárias  –  lei  do  plano  plurianual,  lei  de  diretrizes  orçamentárias  e  lei  do  orçamento  anual;  os  princípios 
constitucionais  dos orçamentos públicos:  a Lei  Orçamentária.  A fiscalização contábil,  financeira  e orçamentária;  controle da execução financeira, 
contábil e orçamentária: sistemas de controle interno e externo. Tribunais de Contas. Direito de Nacionalidade: modos de aquisição de nacionalidade 
brasileira. Condição jurídica do brasileiro nato. Condição jurídica do brasileiro naturalizado. Perda e reaquisição da nacionalidade brasileira. Condição 
jurídica do estrangeiro no Brasil.  Direitos Políticos: regime político. Tipos e formas de democracia.  Fontes do poder e soberania popular. Direitos 
políticos: a) conceito e abrangência;  b) sufrágio, voto,  plebiscito,  referendo e iniciativa popular; c) sistemas eleitorais;  d) inelegibilidades. Partidos 
políticos.  Justiça  Eleitoral.  Imunidade e incompatibilidade parlamentar.  Suspensão,  perda e reaquisição dos direitos  políticos.  Direitos  e Deveres 
Individuais e Coletivos: princípio da isonomia. Princípios da legalidade. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Direito de propriedade e 
sua função social. Mandado de Segurança. Mandado de Segurança Coletivo. “Habeas-Corpus”. “Habeas-Data”. Mandado de Injunção. Direitos Sociais 
e sua Efetivação: normas constitucionais programáticas. Regime Jurídico dos servidores públicos civis. Ordem Econômica e Financeira: os princípios 
gerais da atividade econômica. A política Urbana. Ordem Social: a seguridade social. Sistema único de saúde. Previdência social. Assistência Social. 
Educação: os princípios básicos da educação. O regime de colaboração nos sistemas de ensino. Aplicação de receitas para o desenvolvimento do 
ensino. Advocacia pública. Lei Complementar 64 de 18 de maio de 1990 e alterações posteriores (estabelece os casos de inelegibilidades). Lei 4.717 
de 29 de junho de 1965 e alterações posteriores (ação popular). Lei Complementar 95 de 26 de fevereiro de 1998 e alterações posteriores (dispõe 
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis). Lei Federal 4737 de 15 de julho de 1965 e alterações (Código Eleitoral).  Lei 
12.016 de 07 de agosto de 2009 (Mandado de Segurança). Ação Civil Pública. DIREITO CIVIL: Das Pessoas (Naturais e Jurídicas). Do Domicílio Civil. 
Dos Bens. Dos Fatos Jurídicos. Dos Atos Jurídicos. Dos Atos Ilícitos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Dos Atos Processuais: Do Tempo e Dos Prazos 
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Processuais, Dos Atos das Partes, Dos Atos do Juiz, Dos Atos dos Auxiliares da Justiça, Do Lugar dos Atos Processuais. Dos Prazos dos Atos 
Processuais. Da Comunicação dos Atos Processuais: Das Cartas (Precatória, Rogatória e de Ordem), da Citação, da Intimação e da Notificação. Da 
Capacidade Processual. Das Partes. Dos Procuradores. Da Competência. Das Provas. Da Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento. Das 
Sentenças e das Decisões.  DIREITO PENAL:  Dos Crimes Contra a Administração pública.  DIREITO PROCESSUAL PENAL:  Do processo e do 
julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos.

PROFESSOR (CULTURA RELIGIOSA)
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos:  Relacionamento com o outro respeitando a alteridade; símbolos religiosos; idéias sobre o transcendente e estruturas 
religiosas; práticas religiosas; narrativas sagradas; vida além morte; práticas de reflexão e ritos religiosos; sentido e compromisso de vida; fenômenos 
religiosos. 

PROFESSOR (EDUCAÇÃO FÍSICA)
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos  Específicos:  Educação  Física  e  sociedade;  fundamentos  didático-pedagógicos  da  educação  física;  atividade  física  e  saúde; 
crescimento e desenvolvimento; aspectos da aprendizagem motora; aspectos sócio-históricos da educação física; política educacional e educação 
física; cultura e educação física; aspectos da competição e cooperação no cenário escolar.

PROFESSOR (INFORMÁTICA)
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e 
software  (compactador  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  gerenciador  de  processos).  Ambientes  operacionais:  Windows  XP  Professional. 
Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e 
Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

PROFESSOR (INGLÊS)
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros Curriculares Nacionais – língua 
estrangeira. Compreensão de textos. Relação texto-contexto. Conceito de gênero textual e de tipo de texto. Verbos: tempo, modo e voz; auxiliares 
modais;  ‘phrasal  verbs’.  Substantivos, pronomes,  artigos, adjetivos,  possessivos, numerais.  Expressando tempo,  maneira e lugar:  os advérbios e 
preposições. Subordinação e coordenação. Coesão. Marcadores discursivos. Discurso direto e relatado. Inglês escrito e falado: contrastes principais.

PROFESSOR (MATEMÁTICA)
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: ARITMÉTICA E CONJUNTOS: Elementos de teoria dos conjuntos e noções de lógica; os conjuntos numéricos (naturais, 
inteiros, racionais, irracionais, reais, intervalos); operações básicas, propriedades, contagem e princípio multiplicativo. ÁLGEBRA: Equações de 1º e 2º 
graus; funções elementares e suas representações gráficas: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e circulares; progressões aritméticas e 
geométricas;  polinômios;  números  complexos;  matrizes,  sistemas  lineares  e  aplicações  na  informática;  fundamentos  de  matemática  financeira. 
ESPAÇO  E  FORMA:  Geometria  plana,  plantas  e  mapas;  geometria  espacial;  geometria  métrica;  geometria  analítica;  trigonometria;  aplicações. 
TRATAMENTO DE DADOS: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações expressas em 
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gráficos e tabelas.  MATEMÁTICA E SOCIEDADE: Conhecimento científico e tecnológico, parte integrante da cultura contemporânea; a Matemática e 
seu ensino dentro do atual panorama sócio-cultural e econômico; ética e cidadania.

PSICÓLOGO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos:  Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, 
Piaget e Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação. História das Políticas 
de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). 
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia das Instituições e Organizacional.

SALVA-VIDAS
Português: Compreensão e interpretação de textos. Substantivo; Adjetivo e Verbo.
Matemática: Regra de três simples. Equação com chaves, colchetes e parênteses sem álgebra; dobro; triplo; quádruplo; múltiplos; adição e subtração 
com casas decimais; Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no divisor. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.
Conhecimentos Gerais/Atualidades:  Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnologia, relações exteriores, segurança e ecologia 
com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.

SECRETÁRIO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR
Português: Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras 
e seus empregos. Sintaxe da oração e do período;  Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal  e verbal;  Regência Verbal  e 
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão 
e interpretação de textos. Noções de Semântica.
Matemática:  Noções  de  lógica:  proposições,  conectivos,  negação  de  proposições  compostas.  Conjuntos:  caracterização,  pertinência,  inclusão, 
igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. 
Principais funções elementares: 1o grau, 2o grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. 
Analise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Informática:  Conceitos  de  informática,  hardware  (memórias,  processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs)  e  software 
(compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de 
texto (Word e BrOffice.org  Writer). Planilhas eletrônicas (Excel  e BrOffice.org  Calc).  Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet  e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

SERVENTE (MERENDEIRA)
Português: Compreensão e interpretação de textos. Substantivo; Adjetivo e Verbo.
Matemática: Regra de três simples. Equação com chaves, colchetes e parênteses sem álgebra; dobro; triplo; quádruplo; múltiplos; adição e subtração 
com casas decimais; Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no divisor. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.
Conhecimentos Gerais/Atualidades:  Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnologia, relações exteriores, segurança e ecologia 
com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica. Estrutura e formação das palavras; Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: S U S. Estratégia do PSF. Atribuição do Técnico de Enfermagem. Práticas de trabalho da equipe do PSF. Legislação e 
Portarias. Prevenção e Promoção a Saúde. Educação para o auto cuidado. Biossegurança nas Ações de Saúde. Conceitos e princípios de assepsia, 
anti-sepsia,  desinfecção, descontaminação e esterilização. Métodos de esterilização utilizados em estabelecimento de saúde. Norma e rotinas de 
trabalho. Funcionamento e utilização dos equipamentos e materiais. Preparação, acompanhamento e participação de exames diagnósticos. Saúde da 
Criança: Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. 
SISVAN. RN de risco e de crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos comuns da infância. 
Assistência de enfermagem à criança com diarréia aguda e desidratação.Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematização da 
assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da 
Mulher no curso da vida. Temas relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o auto–cuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento 
das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas. 
Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e 
patológicos. Temas relacionados à Vigilância epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no PSF. Atuação da equipe na 
Vigilância  epidemiológica.  Perfil  epidemiológico  da  comunidade.  Aspectos  gerais  das  imunizações.  Técnicas  de  aplicação  e  armazenamento  de 
imunobiológicos. Temas relacionados à Saúde Mental: Saúde Mental no PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de comportamento. 
História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). 
Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de Informação em Saúde.
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TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA (THD)
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Atividades de esterilização e desinfecção. Cárie dentária. Cariostáticos. Diagnóstico em saúde bucal. Exame clínico das 
estruturas bucais. Flúor, composição e aplicação. Higiene dentária. Levantamentos epidemiológicos. Materiais dentários, forradores e restauradores. 
Materiais,  equipamento  e  instrumentais  odontológicos.  Noções de anatomia  bucal,  fisiologia  e oclusão dentária.  Noções de cirurgia,  endodontia, 
radiologia  e  terapêutica  clínica.  Odontologia  integral.  Periodontia.  Posições,  passos  e  técnicas  de  trabalho.  Princípios  de  simplificação  e 
desmopolização em odontologia. Principais lesões dos tecidos moles e duros e câncer bucal. Prevenção em saúde bucal. Processo saúde/doença. 
Restaurações (classe I, II, III, IV e V). Selantes oclusais. Semiologia.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos  Específicos:  Proteção  Radiológica.  Dosimetria  e  Equipamentos  de  radiologia  Física  das  Radiações.  Efeitos  biológicos  das 
Radiações.  Urografia escretora- Finalidade.  Escanometria - finalidade. Ossos do crânio e da coluna vertebral – Anatomia. - Efeitos danosos da 
radiação à saúde e dosagens máximas permitidas em 12 meses.  Usos de contrastes iodados em radiologia. Incidências fronto-naso, mento-naso e 
perfil do crânio

TÉCNICO EM SANEAMENTO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos:

TURISMÓLOGO
Português: Som e Fonema; Classificação de Fonemas; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica.  Estrutura  e formação das palavras;  Classes de palavras e  seus empregos.  Sintaxe da oração e do  período;  Tipos de  Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido conotativo e denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual; Compreensão e interpretação de textos; Figuras de linguagem. Noções de Semântica.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia 
com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos Específicos: Cultura e Sociedade – Conhecimento das tendências sócio-culturais de acordo com a mudança de hábitos e atitudes, 
culturas que definem comportamentos regionais e globais; Maximização dos potenciais turísticos explorando de forma planejada recursos naturais e 
pólos de eventos; Métodos e instrumentos de pesquisa; Meios de Hospedagem – conceitos básicos, Roteiros turísticos e transportes; Agências de 
viagens – receptivas e emissoras e diversificação de serviços, Organização de eventos - planejamento, execução e avaliação dos resultados. Gestão 
de Recursos Humanos em turismo e Hotelaria, Higiene de alimentos e saúde pública; Políticas de turismo – ações que visem fomentar e direcionar as 
necessidades turísticas do local; Lazer e recreação; Ética e Qualidade no turismo; Turismo e Marketing; Teoria e técnica do turismo.

VIGIA
Português: Compreensão e interpretação de textos. Substantivo; Adjetivo e Verbo.
Matemática: Regra de três simples. Equação com chaves, colchetes e parênteses sem álgebra; dobro; triplo; quádruplo; múltiplos; adição e subtração 
com casas decimais; Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no divisor. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.
Conhecimentos Gerais/Atualidades:  Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnologia, relações exteriores, segurança e ecologia 
com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
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